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 دراسة تحليليةالمقامات الهندية، 
MUQAMA AL-HINDIYYA (ANALYTICAL STUDY) 

 د. أنيس الرحمن خّرم

ABSTRACT: 

This valuable manuscript, reserved in rear book section of National Library 
of Government of India, Kolkata is an important source about Indian 

history, civilization and culture. The writer “ As-Sayyad Abu Baker bin 
Mohsin Ba’abud Al-Alvi is a great Arabic scholar who came from Yemen 

and settled in Surat, Gujrat, wrote a book, in 2211 A.H, namely  “ Al-
Muqama Al-Hindiyya. “ "الهندية المقامة  on the pattern of Maqama ( story), 

after visiting India and deeply  Studying its civilization, culture and social 

system. The manuscript contains on fifty one Stories and each and every 
story’s name is on the cities of Indian Sub-content and its region.  

KEYWORDS: Muqama Al-Hindiyya, manuscript, Mohsin Ba’abud Al-
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 ،العربية ، علماءؿبسن باعبود العلوي ،ـبطوطة، اؼبقامات اؽبندية  ة:الكلمات المفتاحي

 الملخص

لعبت اؽبند وأبناؤىا دوًرا رياديًا وفعاًًل يف كل صنف من أصناف األدب العريب فلهم قسط وافر يف 
لعريب والصرف الشعر العريب كما ؽبم حظ وافر يف النثر العريب كما ؽبم مسامهات جليلة يف النحو ا

وىكذا ؽبم دور كبَت يف ربقيق اؼبخطوطات وتدوينها وإعادة النظر فيها. ولو قمنا بذكر ىذه كلها لطال 
العامل البحث ولضاق اجملال. فنقصر ىنا على ؾبموعة مقامات ما زالت ـبطوطة حىت اآلن وىي كتبها 

وريت الذي قدم من اليمن اؼبيمون اعبليل واألديب الكبَت السيد أبو بكربن ؿبسن باعبود العلوي الس
وسكن دبدينة "سورت" بوًلية غجرات اؽبندية، على منوال وأساليب مقامات بديع الزمان اؽبمداين 

. وفيها واحدة وطبسون مقامة وكل ةلهجر ل 7728 ومقامات اغبريري واؼبقامات الزينية وأكملها يف سنة
مناطقها، ويذكر فيها عن ثقافات اؽبند وتقاليد  أو ا من أظباء مدن شبو القارة اؽبنديةظبً امنها حيمل 

قسم النوادر من اؼبكتبة الوطنية اؽبندية  . ىذه اؼبخطوطة النادرة توجد يفسكاهنا وعاداهتا ومعتقداهتا
 .ُت وسّتُت ورقةتثناتشتمل على وىي دبدينة كلكتا، 

                                                 
 أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآداهبا، اعبامعة العالية، كولكاتا، بنغال الغربية 
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أيًضا تشَت إىل أهنم مل يتخلفوا إن ىذه اجملموعة كما تدل على طول باع اؽبنود يف اؼبقامات كذلك فهي 
يف أي ؾبال من ؾباًلت اللغة العربية وآداهبا. إن كذلك دليل علمي قوي على ثقافة اؽبند وحضارهتا وما 
اعتادوا عليها من العادات والتقاليد واؼبراسم. وفيما يلي دراسة موجزة ؽبذه اجملموعة وغبياة صاحبها اليت 

 .مل نقف عليها إًل قليًًل نادًرا
 المدخل في الموضوع:

ىذه اؼبخطوطة النادرة اؼبوجودة يف قسم النوادر من اؼبكتبة الوطنية اؽبندية دبدينة كلكتا، تشتمل على 
ُت وسّتُت ورقة، كتبها العامل اعبليل واألديب الكبَت السيد أبو بكربن ؿبسن باعبود العلوي السوريت تثنا

رت" بوًلية غجرات اؽبندية، على منوال وأساليب الذي قدم من اليمن اؼبيمون وسكن دبدينة "سو 
. ةلهجر ل 7728 مقامات بديع الزمان اؽبمداين ومقامات اغبريري واؼبقامات الزينية وأكملها يف سنة

مناطقها، ويذكر  ا من أظباء مدن شبو القارة اؽبندية أوظبً اوفيها واحدة وطبسون مقامة وكل منها حيمل 
 د سكاهنا وعاداهتا ومعتقداهتا.فيها عن ثقافات اؽبند وتقالي

  :عن المؤلفموجز 

اؼبعلومات عن اغبياة العلمية واألدبية ؼبؤلف ىذا الكتاب يف كتب الًتاجم من عصره مثل  مل تتوفر
تذكرة علماء اؽبند" واؼبراجع اؽبندية اؼبعروفة اليت ""سبحة اؼبرجان يف آثار ىندوستان" و"أجبد العلوم" و

ء يف عصره إًل يف "نزىة اػبواطر يف هبجة اؼبسامع والنواظر"، وفيها ورد ذكره يف تنطق عن أحوال العلما
بكر بن ؿبسن باعبود العلوي السوريت أحد  أربعة سطور فقط، وىي: "الشيخ العامل الكبَت العًلمة أبو

ة" فيها األدباء اؼبشهورين من أىل اليمن اؼبيمون، قدم اؽبند وسكن دبدينة "سورت" لو "اؼبقامات اؽبندي
طبسون مقامة، عزى روايتها إىل الناصر بن الفّتاح ونشأهتا إىل أيب الظفر اؽبندي، صّنفها سنة شبان 

اؼبقامات يف أمهات اؼبصادر، أمثال  ( وىكذا ًل قبد ذكر أي كتاب آخر لو غَت7وعشرين ومئة وألف")
لرغم من أن ازبيد أضبد اؽبندي، ب"معجم اؼبؤلفُت" لعمر رضا كحالة و"إسهام اؽبند يف اآلداب العربية" ل

غة العربية والدراسات لساسيُت يبحثان عن علماء اؽبند وإسهاماهتم يف ؾبال الىذين اؼبصدرين األ
الدكتور أضبد  كأمثالن  و ن اؼبعاصر و تان عن مؤلف ىذا الكتاب. أّما اؼبتأخر صاماإلسًلمية ولكنهما 

ا بأعمال جليلة يف ؾبال اللغة العربية وآداهبا يف ن قاميذلإدريس والدكتور سيد رضوان علي الندوي ال
اؽبند وكًلمها قد كتبا عن اؼبقامات اؽبندية بالتفصيل يف كتاهبما "األدب العريب يف شبو القارة اؽبندية حىت 

"اللغة العربية وآداهبا يف شبو القارة اؽبندية الباكستانية عرب القرون" على  يفو أواخر القرن العشرين" 
"نزىة اػبواطر يف هبجة اؼبسامع  عتمدا فيما كتبا عن مؤلف ىذا الكتاب علىاولكنهما  التوايل.
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الوحيد  والنواظر" لعبد اغبي اغبسٍت، وىو ما ذكرناه يف بداية اؼبقال، وبناء على ذلك قبد أن اؼبصدر
لكتاب الذي ًل غَت، وىذا ا للمعلومات عنو ليس لدينا إًل "نزىة اػبواطر يف هبجة اؼبسامع والنواظر"،

اؽبند وحنُت وطنو بقولو: "فيقول خادم خّدام اغبديث النبوي السّيد أبو إىل يذكر فيو اؼبؤلف عن قدومو 
غًتاب. وفارق بيٍت وبُت الوطن واألحباب بكر بن ؿبسن باعبود العلوي: ؼبا رماين البُت لسهام اًل

بت معي اؼبقامات اغبريرية خرجت ذات يوم بعد صًلة العصر إىل متنزه مع أدباء العصر واستصح
طًلع على النكت ( وكان معنا صباعة ليس تعلق بعلوم العربية واًل2والنوابغ واؼبقامات الزينية)

ا عن األصدقاء (  فإذا يتضح لنا يف ضوء ىذا الكتاب أنّو عاش يف اؽبند غريب الديار وبعيدً 1األدبية")
 األخرى.واألحباب، وكتب للهنود يف أسلوب أسهل من اؼبقامات 

ا وىي كماؽبنستطيع أن نقول بالضبط عن مولده ووفاتو. ولكن يف هناية اؼبخطوطة قبد سنة   وىكذا ًل
، كما جاء يف ىذه العبارة "قال سيدنا موًلنا العامل العًلمة األديب السيد اعبليل ةلهجر ل 7728عام 
 مات:ا عام إنشاء ىذه اؼبقااهلل بن جعفر مدبر سّلمو اهلل تعاىل مؤرخً  عبد

 ورافت فرفت عبارتو ذبّلت فجلت براعتو

 علت باؼبزايا حباًلتو ىام مقامات السعادة

 حوت كل كنز مقاماتو ومنها اليت عام ربريرىا

 ( 4. )ةهجر لل 7728سنة 

 فهذا يدل على أنو قد تويف بعد ىذا العام.

"ومل يعرف تاريخ ىجرتو إىل  ":يقول الدكتور أضبد إدريس يف كتابو "األدب العريب يف شبو القارة اؽبندية
اؽبند، ولكن أسلوبو يف مقامات اؽبندي يدل على أنّو وصل إليها يف سّن مبكر وعاش هبا حىت فسدت 

 (   5عربيتو، وغلب عليو لسان اؽبند")
 المقامات الهندية:

يف شبو  ىذا الكتاب كثَت من الباحثُت واحملققُت مثل الدكتور أضبد إدريس يف "األدب العريب قد ذكر
القارة اؽبندية حىت أواخر القرن العشرين" والدكتور سيد رضوان علي الندوي يف "اللغة العربية وآداهبا يف 

سم سم "اؼبقامات اؽبندية" و"مقامات اؽبندي" ولكن اًلاشبو القارة اؽبندية الباكستانية عرب القرون" ب
السيد اغبسيب بأمر منشي ؿبمد حسن  اؼبكتوب ؽبذا الكتاب يف اؼبخطوطة اليت قام بنقلها ونسخها
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يف هبجة اؼبسامع  ىو "اؼبقامات اؽبندية" وىكذا ذكر العًلمة عبداغبي اغبسٍت يف كتابو "نزىة اػبواطر
(، دبديرية بردوان 6والنواظر" كما سبق ذكرىا. ويف اؼبخطوطة توجد ختمان: ختم اؼبكتبة اعبًللية، هبار)

(، اؼبكتبة الوطنية غبكومة اؽبند Imperial Library)ة إمبَتيل وختم مكتب من وًلية بنغال الغربية.
. معٌت ىذا أّن تسجيلها يف اؼبكتبة اؼبذكورة قد مّت Dec-44 22يف عهد اإلنكليز، مع ذكر التاريخ 

 يف ىذا العام وقبل ذلك كانت يف اؼبكتبة اعبًللية. 

غة الفارسية ولكن ًل يوجد فيو ذكر ويف النهاية يذكر الكاتب السيد اغبسيب تاريخ تكميلها يف الل
"سبام شد اين كتاب بتاريخ جهار ودىم شهر شّوال روز سو شنبو بعون اؽبي  السنة. والعبارة ىي:

أي: مت نقل الكتاب )من النسخة ( 7دبوجب فرمايش منشي ؿبمد حسن سّلمو اهلل تعاىل دام إقبالو.")
ثنُت يف الرابع عشر من شهر شّوال بعون لو، يوم اًلاألخرى( بأمر ؿبمد حسن سّلمو اهلل تعاىل دام إقبا

ا غَت واضح، ىل نقلها السيد اغبسيب من اؼبخطوطة األخرى أو من الكتاب وىذا أيضً اهلل تعاىل. 
 (8ىـ)7292سم "مقامات اؽبندي" من مطبعة األتاليق بدؽبي، سنة االذي طبع ب

من أظباء اؼبدن شبو القارة اؽبندية أو  ظبااوالكتاب يشتمل على واحدة وطبسُت مقامة وربمل كلها 
منطقتها كمقامة بنكالة والكشمَتية وىكذا. واؼبقامات ىي كما تلي: اؼبقامة األوىل السورتية والثانية 
أضبد نكرية والثالثة بيجافورية والرابعة السكرية واػبامسة أحسن آبادية والسادسة حيدراآبادية والسابعة 

ىانبورية والتاسعة الًلىورية والعاشرة السرىندية واغبادية عشرالتنسَتية والثانية أورنك أبادية والثامنة الرب 
األكرادية واػبامسة عشر باين بتية والسادسة عشر عشر الكرنالية والثالثة عشر شاه جهانا بادية والرابعة 

ونفورية والعشرون اعب أضبدابادية والسابعة عشر مراد آبادية والثامنة عشر البنارسية والتاسعة عشر عشر
اؼبلتانية واغبادية والعشرون أصبَتية والثانية والعشرون الكشمَتية والثالثة والعشرون البنكالية والرابعة 
والعشرون البتنية واػبامسة والعشرون القوالَتية والسادسة والعشرون الصرحيية والسابعة والعشرون البارية 

والثًلثون الوجينية  واحدةالعشرون الزولية والثًلثون إلو بادية والو  ةة والعشرون مشس آبادية والتاسعامنوالث
والثانية والثًلثون دقلورية والثالثة والرابعة والثًلثون األودية واللكنوية واػبامسة والثًلثون ظفرابادية 

ى والسادسة والثًلثون الكليانية، ويذكر يف ضمن ىذه اؼبقامة "مقامة بندر كبنانة كما ىو يقول: "رو 
الناصربن الفّتاح قال حداين حاد الرشاد واؽبدانة إىل البلد اؼبعروف ببندر كبنانة، واجتمعت دبن فيها من 

( والسابعة والثًلثون الربنكَتية والثامنة والثًلثون رسول نكرية والتاسعة والثًلثون الربوجية 9األخبار")
واألربعون الراجبورية والثالثة واألربعون الربارية والرابعة والرابعون الربملية واغبادية والرابعون اؼبًتية والثانية 

واألربعون الناقية واػبامسة واألربعون كليان والسادسة واألربعون مرشدابادية والسابعة واألربعون ىقلي 
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ستخدم كلمة " ابندرية والثامنة واألربعون اػبيربية والتاسعة واألربعون التقمَتية واػبمسون السيالكوتية. و 
  عن اؼبقامة من الثالثة والعشرون إىل هناية اؼبقامة اػبامسة واألربعون. اؼبقالة" بدًًل 

ويعزو اؼبؤلف رواية ىذه اؼبقامات إىل الناصر بن فتاح ونشأهتا إىل أيب الظفر اؽبندي الذي أيضا يعرف 
اػببائث القدًن ا أثناء حكاية القصة بالشيخ النجدي كما ىو يقول: فقال ىذا رجل خبيث لو يف أحيانً 

 ( 74واغبديث، ويعرف تارة بالشيخ النجدي وأخرى بأيب الظفر اؽبندي")

ويشَت اؼبؤلف يف اؼبقدمة بعد اغبمد والصًلة إىل غاية تاليف اؼبقامات بقولو: "فيقول خادم خّدام 
ق بيٍت غًتاب، وفار اغبديث النبوي السيد أبو بكر بن ؿبسن باعبود العلوي ؼبا رماين البُت بسهام اًل

وبُت الوطن واألحباب خرجت ذات يوم بعد صًلة العصر إىل اؼبنتزه، مع بعض أدباء العصر 
واستصحبت معي اؼبقامات اغبريرية والتوابع والزينية، وكان معنا صباعة ليس ؽبم تعلق بعلوم العربية وًل 

وًل شك أن جهل  دبية، فنفرت طباعهم، حىت صار الواحد منهم ًل جييب من ناداه،طًلع النكت األا
ا عاداه، عند ذلك أشار علي بعض من حضر بإنشاء مقامات يفهمها القاصي والداين، غَت ؿبتاجة شيئً 

ألفاظها إىل التفتيش يف كتب اللغة واؼبعاين. فأنشأت ىذه اؼبقامات حسب اإلشارة، وذبنبت الوحشي 
إىل أيب الظفر اؽبندي. فليعذر الواقف  والغريب يف العبارة. وعزوت روايتها إىل الناصر بن الفتاح ونشأهتا

عليها والناظر إليها. وىي وإن كانت غَت ؿبكمة الصياغة ًل خيلو من ملح يعرفها أىل الرباعة 
 (   77).والبًلغة"

ا عن وطنو اليمن اؼبيمون، على ا يف اؽبند بعيدً قد كتب اؼبؤلف ىذه اؼبقامات، حينما كان ىو مقيمً 
ستعمال الكلمات الغريبة اجتنب وأعرض عن اغبريرية واؼبقامات الزينية ولكنو منوال وأساليب اؼبقامات ا

لفاظ والًتاكيب الصعبة يف العبارة اليت حيتاج القارئ إىل تفتيشها وتشرحيها يف كتب اللغة والنادرة واأل
لو: "فعند واؼبعاين والبيان، لكي يتمتع هبا القاصي والداين على حد سواء. ويشَتإىل ذلك يف اؼبقدمة بقو 

ذلك أشار علي من حضر بإنشاء مقامات يفهمها القاصي والداىن غَت ؿبتاجة ألفاظها إىل التفتيش يف  
كتب اللغة واؼبعاين، فأنشات ىذه اؼبقامات حسب اإلشارة، وذبنبت الوحشي والغريب يف 

( وًليستطيع القارئ أن يقول باليقُت يف ضوء ىذاالكتاب، عن اغبوادث والقصص 72).العبارة"
واألحوال السياسية والدينية والتقاليد اؽبندية وعادات سكاهنا اليت ذكرىا العلوي على منهج اؼبقامة، ىل 

لعبارات عتمد على اؼبصادر واؼبراجع األخري؟ فًل أقول يف ضوء ااكتفى بسمعها أو ا شاىدىا بنفسو أو 
ا أو عددا منها اليت تنتشر يف طول شبو هبذا الشان باليقُت، إنو قد قام بزيارة اؼبدن اؽبندية اؼبذكورة صبيعً 

القارة اؽبندية وعرضها، إًل بعض األحيان حيس القاري أنو قد زار اؼبدينة بنفسو وعاش يف بيئتها وتنفس 
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دات أىلها وسّكاهنا وىنا أذكر علي سبيل اؼبثال يف مناخها وشاىد تقاليدىا وعاداهتا وانتقد على معتق
ت أيأحوال مدينة "ىقلي بندر" بوًلية بنغال الغربية يف مقامة تعرف بـ"ىقلي بندرية". يقول اؼبؤلف: "ر 

ؾبلسو )ؾبلس بَتزاده( قد ملي من كل مكروه وـبدور ورأيت أىل تلك اعبهة يقّبلون مواضع أقدامو 
يأتون لرؤيتو يف العذوه الرواج ويعتقدون أّن كل حرام لو مباح حىت أنو لو حًتامو اويبالغون يف تعظيمو و 

طلب بنت أحدىم أو زوجتو ألرسلها إليو ويرى أّن اؼبنة يف ذلك عليو ورأيتو يوما يأكل يف أواين الذىب 
فقلت يف نفسي ما إليو العجب ما بال أىل ىذا اؼبلك يظهرون بعض شعائر اإلسًلم وًل ينهون عن 

وه واغبرام وسرت أن ادركت صباعيت الذين معهم أغراضي وبضاعيت مث بعد مدة أقبل بطولو وأعًلمو اؼبكر 
يرف بو صبع من أتباعو وخّدامو وسحر أىل البلد بسحره وخدعهم خبدعو ومكره واستوىل أوًلدىم 

رات( يف ( ويف ىذه العبارة ىو حيكي أحوال الضرائح )اؼبزا71 عن أماكنهم وأمواؽبم.)وعياؽبم فضًًل 
ىا وشاىد صبيع اؼبكروىات آا فيها ور اؽبند، خاصة يف مديرية ىقلي وسحر بنغال، كأنو قد قضى أيّامً 

 إليها بنظرة غائرة واستدركها بالدقة واإلمعان. واؼبنكرات والعجائب بنفسو ونظر
كأهنا تنام النجوم وتسًت ظبها قوالَتية: "ساقتٍت اؼبقاديرإىل األحتياز بقلعة قوالَت، فرأيتها  اويقول يف مقامة 

حىت يساوي -طًلع على ما يف اللوح من القضاء احملتوم، قد بعد يف السماء مرتقاىابالغيوم او تروم اًل
اؼبناصب، فاشتقت  ذعرأفبتنعة على الصلب والطالب، منصوبة على أضيق اؼبسالك و  -ثراىا مع ثراىا

ن يف دخوؽبا ونزوؽبا ألن اؼبلك إذا غضب على إليها والتفرج على ما فيها، فقيل يل إّن ليس ألحد إذ
ا من مايل لبعض خّدام الوايل وألبسٍت لباس أحد أرسلو إىل واليها ليحبسو يف أعاليها مث أيّن بذلت شيئً 

قشعر مٍت اإلىاب ألن ظاىرىا فيو ااؼبؤكلُت باغببس وقال أدخل أنت مطمئنُت النفس وؼبا دخلت 
 ومنهم قد طالت أظافَتىم وشعورىم كأهّنم من رأيت رجًًل الرضبة وباطنها من قبلو العذاب و 

 ا من اغبقائق التارخيية أّن اؼبلوك يف العصور( ىذه القلعة تقع على قمة جبل، وىذا أيضً 74).األموات"
الوسطى كانوا حيبسون األسارى واؼبلك اؼبنهزم يف اغبروب واؼبخلوع من عرشو  اؼباضية، خاصة يف العصور

 يف قلعة قوالَت.
ويبُت يف اؼبقامة الكشمَتية عن تقاليد وعادات سّكان الوًلية دبناسبة حفلة الزواج هبذه العبارة: 

ا وتسع وعشرين من شهر صفر يف السنة الرابعة من "حضرت إمًلك أمَت كبَت دبدينة كشمَت ليلة أربعً 
و واغبضر وأىل الوبر وًلية السلطان فرخ سَت فدعا دعوة جفلى صبعت األعاىل والسفلى واجتمع هبا البد

ا وضاق هبم واؼبدر وبكرت قبل ؾبي الناس لتحصيل مكان عند الصدور والرأس وؼبا دخل القوم صبيعً 
ا، قّدم ؽبم الطعام يف آنية الذىب والفضة واؼباء يف أواين البلو من كل ما اجمللس بعد أن كان وسيعً 
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عليهم يدور ويف صدر اجمللس ولدان أعارو  تشتهي األنفس وتلذ األعُت وتشرح بو الصدور والند والعنرب
اغبسن للولدان واغبور أحاط هبم الناس إحاطة اؽباًلت بالبدور ويتعجبون فبا حّضهم اهلل بو من الكمال 

 (75والبهاء والنور، فسألت عنهم فقيل إخوان العروس.)

بيوهتا الوثيقة  ويقول يف مقامتو البنارسية: "سافرت مع رجال من فارس إىل مدينة بنارس، ورأيت
وحدائقها األنيقة وفيها من الورود ما يشبو اغبذود وربلها شقيق نضَت وليس لو من شفيق وًل نظَت. 
وفيها البطيخ األخضر واػبيار والتوت اػباضت لألنامل واعبلنار والنسيم الساري يف اؽبياكل واؼباء 

ا أنتعم بالنعم الصافية كثت هبا زمنً ا وما وأخذت هبا سكنً العذب يف حلل األكواب رافل فأزبذت وطنً 
 (76واؼبًلبس الصافية الفروش الوثَتة")

الصحيحة عن األماكن التارخيية والدينية واؼبدن اؽبندية اليت تعرف  ىذه اؼبعلومات الدقيقة واألخبار
كان بصنعتها اػباصة والتقاليد والعادات اليت كانت رائجة وسائرة بُت الناس واؼبذاىب واؼبسالك اليت  

الناس يعتقدون هبا وديارسون عليها واؼبلبوسات والطعام واألواين اليت يلبسوهنا ويأكلوهنا فيها دبناسبة 
طلع على ظاىرىم احتفال يشَت إىل أن اؼبؤلف قد شّد الرحال إليها وقضى األيام معهم حىت األعياد واًل
 وباطنهم.

ا عن أحوال البًلد فقال يتو يسأل سّياحً روى الناصر بن الفتاح قال دخلت على حاكم إلو آباد فرا
فلم أر أحسن من أىل اغبجاز وأما يف العلوم الباطنة والظاىرة فلم أر  السّياح أما يف اغبقيقة واجملاز

ظبع بأحسن من أىل اليمن وأما أأعرف من أىل مصر والقاىرة، يف طهارة القلوب والتنزه عن الدرن فلم 
لم أشاىد مثل إيران والشام أما يف الغلظ والقساوة فلم أر مثل وادي يف التنعم يف اؼبًلبس والطعام ف

ظباوة وأما يف النجدة والباس فلم أر مثل أىل الروم وفاس وأما يف اغبكم والصناعات التزيُت والتحسُت 
آباد والصُت وأما يف حسن البحث ولكن مع الشقاق فما رأيت كأىل  ىل اؽبند وأىل زيراأفلم أر مثل 

 (  77)العراق.

خوذة من خربة اغبكماء والعلماء والسّياح كسعدي أيف ىذه اؼبقامة ىو يبُت األقوال السائرة واغبكم اؼب
بن بطوطو وغَتىم، والشائعة على ألسنهم وألسن الناس من االشَتازي والبَتوين واإلدريسي واؼبسعودي و 

 عرب العصور.

ىل برار يف يوم مات فيو كبَت الكّفار ولذلك ويقول بلسان ناصر بن الفتاح يف مقامة برار: "دخلت إ
مرأة فائقة اعبمال عددية الشكل واؼبثال وألجل ؿببها لبعلها والفخرعند تراهبا عزمت على أن االكافر 

فتخار ألن من عاداهتم القبيحة أن اؼبرأة إذا أحرقت نفسها مع ربرق نفسها معو بالنار لتكسب ذلك اًل
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حة ويثبتون على موضع اغبريق قّبة عالية ويضمحوهنا بالطيب والغالية وإذ زوجها سبوت على اؼبّلة الصحي
 وذباف اؼبرأة وتقصد اؽبزدية مث مهوا بإحراقها وعزموا فراقها بنوا من اغبطب فيو عظمتو وأحاطوا هبا ليًًل 

تقبل اؼبرأة يف حليها وحللها بعد وداع أقربائها وأىلها وذبلس يف وسط اغبطب وتصنع اؼبيت على 
رجليها والّناس ينظرون إليها ويتفرحون عليها وتضرم النار يف اغبطب من األربعة اعبوانب واػبلق ما بُت 

 ( 78).متفكر وضاحك ونادب"

يف ىذه اؼبقامة ىو يشَت إيل التقاليد الشنيعة والعادات القبيحة )سيت: "إحراق الزوجة مع نعش زوجها" 
ا، لدى اؽبندوس، اؽبند وبقيت حىت يف زمننا ىذا، ولو نادرً  داليت كانت رائجة وسائرة يف صبيع أكباء بًل

 وخاصة لدى طبقة شًتي وراجبوت.

حتيال واػبداع يف معظم األحيان ويسلك على أسلوب ودبا أّن اؼبؤلف يف مقاماتو حيكي قصص اًل
اصة، وىي الفكاىة والسخرية بعض األحيان وأّلفها على منوال اؼبقامة وسلك على أساليبها وبنيتها اػب

رتزاق،  للعيش واًلحتيال، ويتقن اػبداع، ربصيًًل حديث قصصي يرويو راو بليغ، ظريف، يتوّسل اًل
ا باالفكرة الرئيسية من مقامات اغبريري واآلخرين  ولكن بالرغم عن ذلك قبده يف بعض مقاماتو متأثرً 

يري التربيزية، قد قام بتحريرىا كما قبده يف اؼبقامة األضبد نكرية يأخذ الفكرة الرئيسية من مقامة اغبر 
 بعد تغيَتىا وهتنيدىا يف أسلوب ومنهج أضعف من مقامات اآلخرين.

ا حسب األحوال والظروف إلظهار أخيلتو وإثبات أقوالو ويف مقاماتو  كبن قبد أنو يقول الشعر أيضً 
الصافية العذبة يف أشعار  وإسبام حجتو. فيصف صبال اؽبند وؿباسن بيئتها الرائعة وأزىارىا اعبميلة وعيوهنا

 لو عند قدومو اؽبند يف مقامتو السورتية:

 ذات أزىار و كأس معُت جنة اغبسن ىنا يا عاشقُت

 (79أدخلوىا بسًلم آمنُت ) وورود ذبتٍت يف كل حُت

 ويقول يف مقامة تعرف بإسم الكليانية :

 فرجلو يف صراط اغبق ما رسخت من مل رسول اهلل مقتديا

 ( 24ويح نفسك يا ىذا مسخت ) لى اًلفًلك قلولو يسَت ع

 ويقول يف مقامتو الرابعة، وىي " السكرية" 

 بل ومل يعرفوا طريق الرشاد بُت قوم ًل حيسنون حديثا
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 (27دينهم يف الورى كدين زياد  ) ًل يرون سيادة لشريف

 ويقول يف مقامتو "العشرون" وىي اؼبلتانية:

 مها كقضيب البان واألسلكًل رأيت ظبيا وظبيا قد ظبعت بو

 قد أدركتو لوعة اػبجل والبدر الشمس عن إدراك حسنهما

 ىذا وذاك كهذا يا أخا النبل اللطافة من فرع إىل قدم جاز

 أصبو أليهما يا قلة اغبيل فصرت يف حَتة فبا أكابده

 بيتا بديعا لو التقدًن يف اؼبثل فأنشدتٍت لسان اغبال ناصحة

 ( 22يف طلعت الشمس ما يغنيك عن زحل " ) يئا ظبعت بوخذ ما رأيت و دع ش

ا يسخر من عقائد أىل التصّوف وينتقد على أعماؽبم القبيحة وبعدىم عن الدين اغبنيف وىو أيضً 
والصراط اؼبستقيم. لعلو كان بسبب مذىبو وعقيدتو كما ذكر اؼبؤلف يف اؼبقدمة لنفسو "خادم خّدام 

ؤلف يف مقامتو "ىقلي بندرية" بأسلوب سخرّي: "رأيت ؾبلسو )ؾبلس ( ويقول اؼب21اغبديث النبوّي")
بَتزاده( قد ملي من كل مكروه وـبدور ورأيت أىل تلك اعبهة يقّبلون مواضع أقدامو ويبالغون يف 

تون لرويتو يف العذوه الرواج ويعتقدون أّن كل حرام لو مباح حىت أنو لو طلب بنت أحًتامو وياتعظيمو و 
و ألرسلها إليو ويرى أّن اؼبنو يف ذلك عليو ورأيتو يوما يأكل يف أواين الذىب فقلت يف أحدىم أو زوجت

نفسي ما إليو العجب ما بال أىل ىذا اؼبلك يظهرون بعض شعائر اإلسًلم وًل ينهون عن اؼبكروه 
 ( 24).واغبرام"

  خاتمة البحث:

اؼبقامة وبنيتها اػباصة، وىي حديث حتيال واػبداع على أساليب إّن اؼبؤلف يف مقاماتو حيكي قصص اًل
رتزاق، ويف معظم  للعيش واًلحتيال، ويتقن اػبداع، ربصيًًل قصصي يرويو راو بليغ، ظريف، يتوّسل اًل

األحيان يسلك على منوال وأساليب مقامات بديع الزمان اؽبمداين ومقامات اغبريري واؼبقامات الزينية 
رية وقبده يف بعض اؼبقامات قد أخذ الفكرة الرئيسية من وبعض األحيان خيتار أسلوب الفكاىة والسخ

 مقامات اغبريري واآلخرين فغَّتىا وىّندىا مث قّدمها يف أسلوب ومنهج لو.

 المصادر والمراجع
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، طّيب  6عبد اغبئي اغبسٍت: نزىة اػبواطر يف هبجة اؼبسامع والنواظر، اعبزء اػبامس،ص:  - 7
 أكيدمي ، ملتان.

ىـ ،   747الشيخ مشس الّدين ابوالندى اؼبعروف بإبن الصيقل اعبزري اؼبتوىف سنة  وىي من تاليف - 2
 ( 7775/  2كما ذكر حاجي خليفة يف كشف الظنون. )

، اؼبكتبة  7السيد أبوبكر بن ؿبسن باعبود العلوي السوريت: اؼبقامات اؽبندية ) ـبطوطة( ص:   - 1
 الوطنية ، كولكتا.

   62اؼبصدرالسابق، ص:   - 4
   177الدكتور أضبد إدريس: األدب العريب يف شبو القارة اؽبندية ، ص:  - 5
قد أسس منشي صدرالدين يف ىذه القرية مدرسة ؼبوًلنا حبرالعلوم ؼبّا قدم ىوإليهاعلى إلتماسو   - 6

تبة ومكتبتها كانت فبلوءة بالكتب واؼبخطوطات العربية النادرة. أخذىا اغباكم اإلقبليزي ًلرد كارزن ؼبك
اؼبكتبة الوطنية للهند يف عهد اإلقبليز وأآلن صبيع الكتب موجودة  (Imperial Library)إمبَتيل 

 يف اؼبكتبة الوطنية دبدينة كولكتا. بإسم ؾبموعة )كتب( هٌبار
، اؼبكتبة  67السيد أبوبكر بن ؿبسن باعبود العلوي السوريت: اؼبقامات اؽبندية ) ـبطوطة( ص:  - 7

 تا.الوطنية ، كولك
الدكتور سيد رضوان علي الندوي: اللغة العربية وآداهبا يف شبو القارة اؽبندية الباكستانية عربالقرون،  - 8

 ، مطبعة مكّرم، كراتشي، باكستان. 274ص
، اؼبكتبة  44السيد أبوبكر بن ؿبسن باعبود العلوي السوريت: اؼبقامات اؽبندية ) ـبطوطة( ص:  - 9

 الوطنية ، كولكتا. 
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